
SUSANA DE MEIRELLES SANTOS 21968683 67,50
THIAGO FERNANDES BARBOSA PINTO DE ALMEIDA 22731717 77,50
THIAGO PAPAI ROCHA 28096529 71,25
THIAGO RANDES MEDEIROS LEITE 27623653 67,50
THIAGO VIEIRA CARNAVALE 33788764 68,75
THOMAS LUIZ ZAN 41560078 66,25
TIAGO CAMILO 30793934 71,25
ULISSES TADEU DE OLIVEIRA 26608067 66,25
VANDERSON QUARIZINI FLORENCIO 28971149 63,75
VERONICA MAIER VULLIERME 28180026 63,75
VINICIUS AYRES DE ARAUJO 23743348 66,25
VINICIUS ROBERTO PRATES OSINSKI 22200395 66,25
VIVIANE APARECIDA LEITE 34703887 66,25
VLADIMIR JOSE CARNAVAL 18913573 68,75
WAGNER PERES FERNANDES 6653325 66,25
WAGNER RICARDO DE OLIVEIRA 33556812 75,00
WALDECYR ROBERTO CENTANIN 16671522 63,75
WALTER DE SOUSA ROSENDO JR 34484725 63,75
WANDERLEI DURAN BARQUILHA 17779584 68,75
WELLINGTON FRANCISCO DOS SANTOS 33911950 71,25
WELLINGTON SERRILHO SOLER 345500222 68,75
WILLIAN MATHEUS SYGUEDOMI KOBAYASE 42803368 67,50
WILLY KATSUHIKO YAMANAKA 30247797 76,25
Candidatos da Lei Complementar nº 683/92
NOME RG NOTA
ALLISON AURELIO 33964102 58,75
EDSON SOLANO CARMONA 18110670 77,50
FLAVIO DA SILVA MEDEIROS 119247047 50,00
LEANDRO JOSE DE LIMA BORGES 30079715 66,25
OSVALDO PEREIRA JUNIOR 26141155 60,00
SERGIO HISSAO INOUE 8746955 72,50
WAGNER DOS SANTOS OLIVEIRA SOARES 39196366 52,50

Os candidatos poderão requerer vista da prova e pedir
reconsideração à presidência da comissão, nos 3 dias úteis con-
tados da publicação deste ato (dias 26, 29 e 30 de setembro de
2008), junto à Secretaria de Concursos Públicos, órgão da
Academia de Polícia situado na Praça Professor Reynaldo
Porchat nº. 219, Cidade Universitária, São Paulo/SP, na ala 9,
sala 95, das 10 às 16 horas.

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO

COMANDO GERAL-CMDO G

DIRETORIA DE ENSINO
ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR DO BARRO
BRANCO-APMBB
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR DO BARRO BRANCO
CONCURSO INTERNO PARA INGRESSO NO CURSO DE

HABILITAÇÃO AO QUADRO DE OFICIAIS DA POLICIA MILITAR -
CHQAOPM/09 

PORTARIA DE - 37/12/08 (Publicada no Boletim Geral PM
139/08)

O Comandante da Academia de Polícia Militar do Barro
Branco, no uso de suas atribuições, observando os princípios
que norteiam a Administração Pública, torna público que nas
datas de realização das 1ª e 2ª fases do concurso para ingresso
no CHQAOPM/09, dias 18 e 19 de outubro de 2008, não será
permitido o ingresso ou permanência, na área da invernada do
Barro Branco, de veículos destinados à divulgação ou distribui-
ção de qualquer material ou gêneros alimentícios aos candida-
tos no referido certame. 

DIRETORIA DE PESSOAL-DP
Comunicado DP - 308-312-08
Em cumprimento a decisão judicial proferida pelo Egrégio

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio da qual foi
dado provimento ao recurso, para modificar a sentença de pri-
meira instância, nos autos da Apelação Cível nº 684.536.5/3-
00, concedendo a segurança, em face da ação mandamental
impetrada junto à Oitava Vara da Fazenda Pública de São
Paulo, processo nº 1251/053.06.128065-5, o Diretor de Pessoal
da Polícia Militar do Estado de São Paulo convocou o candida-
to CLAUDINEI SANTOS DE OLIVEIRA, RG: 32.780.273-X, INSC
9900273214, representado por seu advogado Dr. Eduardo
Rodrigues de Campos, OAB/SP 96526, inscrito no concurso
público destinado a graduação inicial de Soldado PM de 2ª clas-
se, para o QPPM (Quadro de Praças Policiais Militares), regido
pelo Edital nº DP-17/311/05, publicado no D.O.E nº 162, de 26
de agosto de 2005, para comparecer no dia 16 de setembro de
2008, às 09h00, na Divisão de Seleção e Alistamento da Polícia
Militar, sito à Av. Cruzeiro do Sul, nº 260, 1º andar, sala 151,
Canindé, São Paulo/SP, fim de ser submetido a nova avaliação
médica e ao exame médico complementar, tendo sido
EXCLUÍDO do certame por não ter comparecido.

Comunicado DP - 309-312-08
Em cumprimento a decisão judicial proferida pelo Douto

Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Estado de São
Paulo, que deferiu a antecipação da tutela nos autos da Ação
Ordinária nº 583.53.2008.108787-3, o Diretor de Pessoal da
Polícia Militar do Estado de São Paulo, torna pública a
CONVOCAÇÃO do candidato DIEGO SANCHES CÂNDIDO, RG:
29.178.909-2, INSC 9950110820, representado por seu advo-
gado Dr. Rodrigo Rafael Cabrelli Silva, OAB/SP 230257, inscrito
no concurso público destinado a graduação inicial de Soldado
PM de 2ª classe, para o QPPM (Quadro de Praças Policiais
Militares), regido pelo Edital nº DP-01/311/07, publicado no
D.O.E nº 112, de 16 de junho de 2007, para comparecer no dia
30 de setembro de 2008, às 09h00, na Divisão de Seleção e
Alistamento, sito à Av. Cruzeiro do Sul, nº 260, 1º andar, sala
146, Canindé, São Paulo/SP, a fim receber orientações quanto à
nomeação, posse e início de exercício, por ter sido considerado
APTO nas etapas de análise de documentos e títulos e investi-
gação social.

Comunicado DP - 310-312-08
Em cumprimento a decisão judicial proferida pelo Douto

Juízo da Nona Vara da Fazenda Pública de São Paulo, processo
nº 583.53.2008.118193-5,que julgou procedente ação manda-
mental, confirmando a liminar anteriormente deferida, o Diretor
de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São Paulo, torna
pública a CONVOCAÇÃO do candidato FABIANO DA SILVA
BARBOSA, RG: 34.536.560-4, INSC 9950636764, representado
por seu advogado Dr. Paulo Fernandes Lira, OAB/SP 214377,
inscrito no concurso público destinado a graduação inicial de
Soldado PM de 2ª classe, para o QPPM (Quadro de Praças
Policiais Militares), regido pelo Edital nº DP-01/311/07, publica-
do no D.O.E nº 112, de 16 de junho de 2007, para comparecer
no dia 30 de setembro de 2008, às 09h00, na Divisão de
Seleção e Alistamento, sito à Av. Cruzeiro do Sul, nº 260, 1º
andar, sala 146, Canindé, São Paulo/SP, a fim receber orienta-
ções quanto à nomeação, posse e início de exercício, por ter
sido considerado APTO nas etapas de análise de documentos e
títulos e investigação social.

SAÚDE

COODENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

I.E. n.º 001/2008
Edital n.º 002/2008
Retificação
No Edital nº 001/2008 de Edital de Abertura de Inscrição de

I.E. n.º 001/2008 para os cargos de Auxiliar de Enfermagem,
Biologista, Enfermeiro e Enfermeiro (Especialidade: Obstetrícia),
publico no D.O.E. de 11/09/2008, na parte onde se lê: 

62. O gabarito oficial das Provas Objetivas será divulgado
no dia 14 (quatorze) de novembro de 2008, no endereço ele-
trônico www.caipimes.com.br e publicado no Diário oficial do
Estado de São Paulo.

Leia-se:
62. O gabarito oficial das Provas Objetivas será divulgado

no dia 18 (dezoito) de novembro de 2008, no endereço eletrô-
nico www.caipimes.com.br e publicado no Diário oficial do
Estado de São Paulo.

Onde se lê:
63. A CAIP disponibilizará, em seu site

www.caipimes.com.br as questões das provas objetivas, exclu-
sivamente, durante o período destinado à interposição de recur-
sos: 17 e 18 de novembro de 2008.

Leia-se:
63. A CAIP disponibilizará, em seu site

www.caipimes.com.br as questões das provas objetivas, exclu-
sivamente, durante o período destinado à interposição de recur-
sos: 19 e 20 de novembro de 2008.

Onde se lê:
64. Os resultados das Provas Objetivas serão divulgados no

endereço eletrônico www.caipimes.com.br no dia 22 de novem-
bro de 2008 e publicados no DOE.

Leia-se:
64. Os resultados das Provas Objetivas serão divulgados no

endereço eletrônico www.caipimes.com.br no dia 18 de novem-
bro de 2008 e publicados no DOE.

Anexo I, onde se lê:
0102 Centro de Referência da Saúde da Mulher - Av.

Brigadeiro Luis Antonio, 549, Bela Vista, SP 10
Leia-se:
0102 Centro de Referência da Saúde da Mulher - Av.

Brigadeiro Luis Antonio, 683, Bela Vista, SP 10
REQUISITO PARA NOMEAÇÃO - CARGA HORÁRIA - VEN-

CIMENTOS - TAXAS DE INSCRIÇÃO, onde se lê:
Denominação do Cargo Requisito para Nomeação Carga

Horária
Semanal Vencimentos Taxa de Inscrição
02 - BIOLOGISTA Ensino Superior - Registro no CRBio - 01

30 Horas R$ 1001,42 R$ 35,00
Leia -se:
REQUISITO PARA NOMEAÇÃO - CARGA HORÁRIA - VEN-

CIMENTOS - TAXAS DE INSCRIÇÃO
Denominação do Cargo Requisito para Nomeação Carga

Horária
Semanal Vencimentos Taxa de Inscrição
02 - BIOLOGISTA Ensino Superior - Registro nos Conselhos

Regionais de Biologia ou Biomédico  30 Horas R$ 1001,42 R$
35,00

CRONOGRAMA PREVISTO, onde se lê:
EVENTO 
PERÍODO/DATA
Divulgação dos Gabaritos no Diário Oficial e das Questões

das Provas Objetivas no site www.caipimes.com.br
14 de novembro de 2008
Datas reservadas para interposição de recurso referente

aos gabaritos e às questões das Provas Objetivas 
17 e 18 de novembro de 2008
Publicação dos Resultados das Provas Objetivas e

Convocação dos Candidatos Habilitados para a Segunda Fase
(Títulos) 22 de novembro de 2008

Leia -se: CRONOGRAMA PREVISTO
EVENTO 
PERÍODO/DATA
Publicação dos gabaritos e dos resultados das provas obje-

tivas no DOE e Divulgação das Questões das Provas Objetivas
no site www.caipimes.com.br

18 de novembro de 2008
Datas reservadas para interposição de recurso referente

aos gabaritos e aos resultados das Provas Objetivas 
19 e 20 de novembro de 2008
Convocação dos Candidatos Habilitados para a Segunda

Fase (Títulos) 26 de novembro de 2008
MODELO DE CURRICULUM VITAE, onde se lê:
Enfermeiro (Área de Atuação: Obstetrícia)
Leia -sê:
MODELO DE CURRICULUM VITAE
Enfermeiro (Especialidade: Obstetrícia)
Republicado por ter saído com incorreções 
I.E. n.º 001/2008
Edital n.º003/2008 de Prorrogação do Prazo de Inscrição
No Edital nº 001/2008 de Edital de Abertura de Inscrição de

I.E. n.º 001/2008 para os cargos de Auxiliar de Enfermagem,
Biologista, Enfermeiro e Enfermeiro (Especialidade:Obstetrícia),
publico no D.O.E. de 11/09/2008, fica prorrogado até o dia
03/10/2008, no horário bancário, as inscrições via internet ou
nas agências bancárias do banco Santander Banespa.

NOVO CRONOGRAMA 
EVENTO / PERÍODO PRORROGADO
Período de recebimento das Inscrições e de recebimento,

via Sedex, de requerimento e documentação referente às inscri-
ções de pessoas portadoras de necessidades especiais e de
documentação comprobatória referente às inscrições com redu-
ção de taxa / 15 de setembro a 3 de outubro de 2008

Publicação da Lista dos Candidatos Inscritos no site
www.caipimes.com.br incluindo os deferidos e indeferidos na
condição de candidato portador de necessidades especiais e os
que requereram a condição de taxa reduzida, nos termos da Lei
Estadual / 11 de outubro de 2008

Período de pagamento das inscrições com taxas reduzidas
(para as inscrições deferidas nessa condição) e pagamento inte-
gral (para as inscrições indeferidas nessa condição ou na condi-
ção de requerimento de isenção indeferido) / 16 a 17 de outu-
bro de 2008

Convocação para as provas objetivas / 31 de outubro de
2008

Envio dos Cartões de Convocação para Realização das
Provas Objetivas / 31 de outubro de 2008

Realização das Provas Objetivas / 16 de novembro de 2008
Data reservada para interposição de recurso referente à

realização das Provas Objetivas / 17 de novembro de 2008
Publicação dos gabaritos e dos Resultados das Provas

Objetivas no Diário Oficial e divulgação das Questões das
Provas Objetivas no site www.caipimes.com.br / 25 de novem-
bro de 2008

Datas reservadas para interposição de recurso referente
aos Gabaritos e aos Resultados das Provas Objetivas / 26 e 27
de novembro de 2008

Convocação dos Candidatos Habilitados para a Segunda
Fase (Títulos) / 3 de dezembro de 2008

Período de recebimento da documentação referente a títu-
los / 8 a 20 de dezembro de 2008

Publicação dos pontos atribuídos aos títulos e da
Classificação Prévia / 31 de janeiro de 2009

Datas reservadas para interposição de recursos referentes
à Classificação Prévia / 2 a 3 de fevereiro de 2009

Publicação dos resultados finais definitivos após análise
dos recursos / 21 de fevereiro de 2009

Homologação / A partir de 25 de fevereiro de 2009

COMPLEXO HOSPITALAR PADRE BENTO-
GUARULHOS
COMPLEXO HOSPITALAR “PADRE BENTO” EM GUARU-

LHOS
SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS
PROCESSO SELETIVO Nº: 03/08
MÉDICO (ESPECIALIDADE: CLÍNICA MÉDICA)
EDITAL:     010/08

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ANUÊNCIA
O Serviço de Recursos Humanos do Complexo Hospitalar

Padre Bento em Guarulhos, da Coordenadoria de Serviços de
Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, CONVOCA, o candi-
dato classificado no Processo Seletivo para a classe de MÉDICO
(ESPECIALIDADE: CLÍNICA MÉDICA), a comparecer em data e
local abaixo mencionado, a fim de manifestar interesse pela
vaga oferecida.

O candidato deverá comparecer 15 (quinze) minutos antes
do horário estabelecido neste edital, munido de documento de
identidade - R.G. (original). Na impossibilidade de seu compa-
recimento, poderá fazer-se representar por procurador legal-
mente constituído.

O candidato que não estiver presente no momento da cha-
mada, ao chegar terá preferência sobre os demais ainda não
convocados pela mesa, desde que esteja melhor classificado e
ainda haja vagas.

Antes do início dos trabalhos, a mesa que os presidir for-
necerá os esclarecimentos necessários e determinará a orienta-
ção a ser seguida no seu decorrer.

ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO: 
DATA: 03/10/2008
HORÁRIO: 11h
LOCAL: COMPLEXO HOSPITALAR PADRE BENTO EM GUA-

RULHOS
ENDEREÇO: Av. Emílio Ribas, 1573 - Gopoúva - SP
Nº DE VAGAS/REGIME JURÍDICO: 01 FA (LC 733/93)
RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS: 
NOME - RG - CLASSIFICAÇÃO
MARCIU ANGELLU GONÇALVES DA COSTA
250.057-RR
8º
Obs: os candidatos não convocados já anuíram em anuên-

cias anteriores.

HOSPITAL GERAL DR. MANOEL BIFULCO-
SÃO MATEUS
HOSPITAL GERAL DE SÃO MATEUS Dr. MANOEL BIFULCO
PROCESSO SELETIVO Nº 07/08 - FISIOTERAPEUTA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ANUÊNCIA
O Serviço de Recursos Humanos do Hospital Geral de São

Mateus Dr. Manoel Bifulco, da Coordenadoria Serviços de
Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, CONVOCA os candi-
datos classificados no Processo Seletivo para a classe de FISIO-
TERAPEUTA a comparecerem em data e local abaixo mencio-
nadas, a fim de manifestarem interesse pelas vagas oferecidas.

O candidato deverá comparecer 15 (quinze) minutos antes
do horário estabelecido neste edital, munido de documento de
identidade.

O candidato que não estiver presente no momento da cha-
mada, ao chegar terá preferência sobre os demais ainda não
convocados pela mesa, desde que melhor classificado e ainda
haja vaga.

Antes do início dos trabalhos, a mesa que os presidir for-
necerá os esclarecimentos necessários e determinará orienta-
ção a ser seguida no seu decorrer.

ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO
DATA: 08/10/2008 - HORÁRIO: 09:00 hs
LOCAL DE TRABALHO: HOSP.G. DE SÃO MATEUS DR.

MANOEL BIFULCO
ENDEREÇO: Rua: Ângelo de Cândia, 540 - São Mateus - SP
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS
Nº DE VAGAS/REGIME JURIDICO: 03 (LC. 733/93)
Nome - Nº de RG - Classificação Final 
Michele da Silva Nogueira - 28.562.776.4 - 1º
Maria Margarida F. Gimenez - W.295.094 -2º
Fabíola Acquisito Marin - 23.121.935.0 - 3º
Nº DE VAGAS/REGIME JURIDICO: 03 (LC. 733/93)
HOSPITAL GERAL DE SÃO MATEUS Dr. MANOEL BIFULCO
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 13/08
ENFERMEIRO (ÁREA DE ATUAÇÃO: OBSTETRÍCIA)
A Coordenadoria de Serviços de Saúde, da Coordenadoria

de Serviços de Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, visan-
do garantir os princípios da legalidade, impessoalidade, morali-
dade e publicidade consubstanciados no “caput” do artigo 37
e inciso IX, da Constituição Federal, bem como atender as
determinações contidas na Deliberação TC-A 15248/026/04 do
Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, relativa-
mente às Admissões de Pessoal em Caráter Temporário, com
base na Lei Complementar nº 733, de 23, publicada no DOE de
24.11.93, e objetivando suprir as necessidades de pessoal
perante a contingência que desgarra da normalidade das situa-
ções cujo atendimento do serviço, reclama satisfação imediata
e seqüenciada, incompatível com o regime normal de concur-
sos, TORNA PÚBLICA A ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO,
para o preenchimento de 03 claros, bem como, aquelas que
forem devidamente autorizadas pela respectiva Coordenadoria,
da classe de ENFERMEIRO (OBSTÉTRÍCIA), COM ÁREA DE
ATUAÇÃO NO CENTRO DE PARTO NORMAL E CENTRO
OBSTÉTRICO, para o Hospital Geral de São Mateus Dr. Manoel
Bifulco.

1. O presente Processo Seletivo obedece as regras expres-
sas no Comunicado C.R.H. nº 01/2008, publicado no D.O.E. de
04.01.2008.

2. As inscrições serão realizadas no período de 29/09/2008
à 03/10/2008, das 9h às 16h, no Serviço de Recursos Humanos
- Seção de Recrutamento e Seleção do respectivo Hospital, sito
à Ângelo de Candia, 540 - São Mateus - São Paulo - S.P.

3. Os claros serão preenchidos em caráter temporário, com
base na aludida Lei Complementar, em Jornada de 30 (trinta)
horas semanais, pelo período de até 12 (doze) meses, ou até
que os cargos correspondentes sejam providos, respeitando o
limite estabelecido no Padrão de Lotação da respectiva
Coordenadoria.

4. Em conformidade com o disposto no artigo 1º da Lei
Complementar nº 683, de 18.09.92 e Lei Complementar nº 932
de 08.11.2002, serão reservadas 5% das vagas para candidatos
com deficiência, desde que o número de claros atinja o percen-
tual aqui estabelecido.

5. Os vencimentos iniciais referentes à classe de Enfermeiro
em Jornada Básica de Trabalho, correspondem à Referência 01,
da Estrutura de Vencimento II, da Escala de Vencimentos Nível
Universitário, da Lei Complementar nº 840, de 31.12.1997,
publicada em 01.01.1998

6. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS:
Manter controle administrativo, técnico, operacional e

ético sobre as diversas atividades de enfermagem desenvolvi-
das no setor;

Prestar assistência integral aos pacientes sempre que hou-
ver necessidade;

Participar da visita médica aos pacientes, inteirando-se de
seus diagnósticos, evolução clínica e tratamentos indicados;

Desempenhar tarefas afins;
Fazer a admissão do paciente aplicando Sistematização da

Assistência de Enfermagem (SAE) nas unidades;
Identificar distócias obstétricas e tomar as providências

assistenciais até a chegada do médico;
Prestar assistência à parturiente e ao parto normal;
Realizar episiotomia e episiorrafia sob anestesia local,

quando necessário;
Acompanhar o trabalho de parto;
Realizar o parto sem distócia.
Cumprir e fazer cumprir o código de ética de enfermagem,

regimento de enfermagem e protocolo assistencial da institui-
ção.

DAS INSCRIÇÕES:
7.    São condições de inscrição:

7.1 - ser brasileiro nato ou naturalizado ou gozar das prer-
rogativas do Artigo 12 da Constituição Federal;

7.2  - possuir certificado de Especialização em Enfermagem
Obstétrica, comprovada por órgão competente;

7.3  - possuir registro como Enfermeiro no Conselho
Regional de Enfermagem - COREN ;

7.4  - quando do sexo masculino, haver cumprido as obri-
gações com o serviço militar;

7.5 - estar quite com a justiça eleitoral;
7.6 - possuir 18 anos completos.
8. No ato da inscrição o candidato ou seu procurador ,

deverá preencher a ficha de inscrição, entregando:
8.1 - cédula de identidade, CPF e Carteira do Conselho (ori-

ginais e cópias que serão autenticadas pelo agente responsável
pela banca de inscrição - as cópias ficarão retidas na Unidade);

8.2  - Currículo, conforme modelo anexo, com cópia docu-
mentos comprobatórios, devidamente autenticados.

8.3  - Não haverá devolução dos currículos entregues pelos
candidatos;

8.4  -Não serão aceitos currículos que não atenderem ao
modelo especificado no presente edital;

8.5  - Não será realizada a inscrição de candidato que não
apresentar os documentos exigidos no item 8;

9.  A não comprovação dos documentos constantes do
item 7, por ocasião de vagas, implicará na eliminação do can-
didato e anulação de todos os atos decorrentes da sua inscrição
no processo seletivo.

9.1  Os documentos apresentados deverão estar em prefei-
ta condições, de forma a permitir a identificação do candidato
com clareza;

9.2 - Não serão aceitos protocolos ou quaisquer outros
documentos diferentes dos acima definidos, inclusive carteiras
funcionais.

9.3  - No caso de inscrição por procuração, devem ser apre-
sentados o original do instrumento do mandato, com firma
reconhecida, que ficará retido na Unidade, o documento de
identidade do procurador e serem satisfeitas as exigências
constantes no item 8 e 9. 

10 - Não serão recebidas inscrições por via postal, fax-simi-
le ou via internet.

DA SELEÇÃO, HABILITAÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO:
11. O Processo Seletivo constará de:
11.1 - Análise curricular;
11.2 - A análise curricular terá caráter eliminatório.
11.3 -Será considerado habilitado o candidato que obtiver

nota igual ou  superior a 3,0 pontos na avaliação curricular.
12. Os candidatos serão classificados de acordo com a nota

final dada á analise curricular e admitidos, seguindo-se rigoro-
samente a ordem de classificação, dentro do prazo de validade
do Processo Seletivo. Em caso de igualdade de classificação,
terá preferência sucessivamente, o candidato que tiver;

13.  Em caso de igualdade de classificação terá preferência
sucessivamente, o candidato que tiver.

13.1 - Maior Idade.
DA ANÁLISE E JULGAMENTO DO CURRÍCULO
14. Ao currículo será avaliado na escala de 0 a 30 pontos

no máximo, na seguinte conformidade:
CURSOS REALIZADOS:
- Doutorado
Valor Máximo = 1,0 pontos;
- Mestrado
Valor Máximo = 1,0 ponto;
-  Cursos Específicos (dentro da Área de Atuação para a

qual concorre)
Valor Máximo = 2,5 pontos.
ALSO (dentro da validade) - 1,0 ponto
Reanimação Neonatal (dentro da validade) - 1,0 ponto
Cardiotocografia (dentro da validade) - 0,5 ponto
EXPERIÊNCIA NAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

DESCRITAS NO ITEM 6:
Centro de Parto Normal: 2,0 por ano, máximo de 5 anos.

Maximo computável = 10,0 pontos
Centro Obstétrico: 0,5 por ano, no máximo de 5 anos.

Máximo computável =2,5 pontos
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 
- Experiência profissional na Área de Atuação para a qual

concorre, de no mínimo 1 (um) ano, na seguinte conformidade: 
a) no caso de servidores, o atestado ou a declaração públi-

ca deverá ser assinado pelo Diretor da Unidade em papel tim-
brado, da instituição na qual o servidor se encontra atualmen-
te subordinado, com os respectivos carimbos, relacionando
todas as atividades desempenhadas.

b) no caso de não servidores, terá que ser apresentado
obrigatoriamente, o atestado ou a declaração assinada pelo
responsável legal da instituição, com firma reconhecida, em
papel timbrado da empresa ou com declaração da razão social,
relacionando todas as atividades desempenhadas.

c) no caso de profissional AUTÔNOMO, o atestado ou a
declaração informando o período e a espécie do serviço reali-
zado, que deverá ser assinada pelo próprio profissional,
mediante apresentação de comprovante/recibo de prestação de
serviços, ou comprovante de pagamento da Previdência Social,
ou comprovante de pagamento de ISS ou recibos de pagamen-
to de autônomos (RPA), atestando a respectiva experiência e
tempo de serviço na área de atuação, conforme as atribuições
do cargo:

- Setor Público: 
- 1,0 ponto por ano
Valor Máximo = 7,0 pontos
- Setor Privado:
- 0,5 ponto por ano
Valor Máximo = 3,0 pontos
TRABALHOS PUBLICADOS (na área nos últimos 5 anos):
0,5 pontos por trabalho (máximo de 3 trabalhos)
Máximo computável = 1,5 pontos
PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS,

SIMPÓSIOS (participação nos últimos 5 anos):
0,5 pontos por participação (máximo de 3 participações)
Máximo computável = 1,5 ponto.
15. O prazo de validade do presente Processo Seletivo será

de até 6 (seis) meses, a partir da data de publicação da
Classificação Final, ou antes do findo este prazo, em razão de
homologação de Concurso Público promovido para a mesma
classe/especialidade/área de atuação na Unidade.

16. A inexatidão ou irregularidade da documentação,
ainda que verificada posteriormente, eliminará o candidato do
Processo Seletivo, anulando-se todos os atos decorrentes de
sua inscrição.

17. O candidato deverá acompanhar pelo Diário Oficial do
Estado as publicação dos editais referentes às fases do Processo
Seletivo.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
18. O candidato poderá apresentar recurso no prazo de 02

(dois) dias úteis, contados a partir da data da publicação da
Analise Curricular.

19. Os recursos deverão ser entregues na Seção de
Comunicação do Hospital Geral de São Mateus Dr. Manoel
Bifulco, devidamente fundamentados.

20. A convocação para a escolha de vagas será feita por
Edital publicado no D.O.E. com antecedência mínima de 5
(cinco) dias úteis.

21. O candidato que, por qualquer motivo, não se apre-
sentar para admissão na data estabelecida pela unidade, per-
derá o direito à vaga, sendo convocado o subseqüente na
ordem da Classificação Final.

22. Para maiores informações, entrar em contato pelo tele-
fone 6114-5160-6114-5054.

PROCESSO SELETIVO
ENFERMEIRO (Área: OBSTETRÍCIA) 
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